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Förord 

Vi vill tacka de deltagare som ställt upp och låtit sig intervjuas, utan dem hade undersökningen inte 

kunnat genomföras. Vidare riktar vi ett tack mot den kontaktperson vi har haft på det företag som 

genomför hälsointerventioner. Vi vill även tacka vår handledare Johan Liljestrand för alla råd och tips 

samt vägledning han har bidragit med, vilket har drivit utvecklingen av uppsatsen framåt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Denna uppsats hade till syfte att undersöka hur attityder inför en hälsointervention ser ut hos 

anställda på ett företag där de anställda stod inför en kommande hälsointervention. Genom arbetet 

har författarna använt sig av tolkningar lutade på hermeneutiska principer. Författarna till denna 

uppsats skaffade sig ett kunskapsunderlag genom att genomföra kvalitativa intervjuer med fem 

stycken anställda på ett företag som stod inför en hälsointervention. I uppsatsens resultat och 

analysdel redovisar författarna bland annat intervjudeltagarnas kognitiva, intentionella samt 

affektiva attityder och tolkar kring dessa. Vidare behandlas informanternas kunskap om den 

kommande interventionen, samt eventuella bakomliggande faktorer till de uppvisade attityderna. 

Författarna av uppsatsens tolkning av resultatet visar bland annat att alla intervjudeltagare anser att 

chefens deltagande i den kommande hälsointerventionen är positivt samt att alla ser fram emot 

interventionen. Informanterna hade olika personliga målsättningar med ett deltagande i 

interventionen. Genom intervjuerna framkom det att endast en informant vet varför interventionen 

skall utföras i gruppen.  

Nyckelord: Hälsointervention, Attityd, Attityder 

Keywords: Health intervention, Attitude, Attitudes 
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1. Inledning 
Ett vanligt sätt att försöka förstå en hälsointervention är att studera själva utfallet av interventionen 

när denna är klar. Men hur interventionen upplevs i inledningsskedet kan vara minst lika viktigt då 

det med stor sannolikhet påverkar utfallet av interventionen.  Studier har gjorts på hur 

hälsointerventioner uppfattats av deltagare efter att de genomförts, samt på vilka resultat 

interventionen gett, ett exempel är Wijks (1998) uppsats om hälsokapital och utbildning. I Medin och 

Alexanderssons litteraturstudie om begreppen hälsa och hälsofrämjande (2000) gjordes en 

databassökning på begreppet hälsofrämjande och de hittade 108 publikationer. Redan år 2000 

syntes en tydlig ökning av litteraturen om hälsofrämjande. Utvecklingen som skett över tiden vad 

gäller synen på hälsa har även lett till en utveckling av synen på hur hälsa ska främjas. För att kunna 

främja hälsa, alltså genomföra en hälsointervention på ett framgångsrikt sätt tror vi att man måste 

vara medveten om deltagarnas attityd inför en intervention. Vi har dock inte hittat forskning på 

detta. Då vi anser detta vara en intressant och viktig fråga vill vi titta närmare på det. 

För att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande på ett effektivt sätt behövs kunskap om 

orsakssammanhang bakom ohälsa. Man måste även lyfta fram vilka faktorer som är relaterade till 

god hälsa och ta reda på hur hälsan fördelar sig i samhället. Vetenskap om både hälsa och ohälsa 

behövs för att kunna arbeta i en specifik grupp med ett speciellt mål. (Andersson 2006). Teorier om 

hälsa finns i västerländsk historia ända sedan Platon och Hippokrates tid, omkring 400 f. kr. Under 

denna epok sågs hälsa ur ett helhetsperspektiv, ett samspel mellan kroppen och omgivningen. 

(Medin & Alexandersson, 2000). Det var 1948 som WHO presenterade sin syn på hälsa;  

Health is a state of complete physical, mental and social well‐being, and not 

merely the absence of disease or infirmity. 

(Medin & Alexandersson, 2000 s.66) 

1991 utvecklade WHO och lade till att hälsa både är en förutsättning och en tillgång för mänskligt liv. 

Hälsa har haft olika teorier, som Boorses från 1977 som skrev att hälsa är frånvaro av sjukdom. 

Eriksson utvecklade en mer komplex teori 1984 där han menade att människor ska betraktas som en 

helhet i förhållande till sin omgivning, sig själv och meningen med livet. (Medin & Alexandersson 

2000). 
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Eftersom hälsa är ett begrepp som har definierats, försökt mätas och uppnås, främjas och förbättrats 

under lång tid så har hälsointervention, en insats för att främja och uppnå hälsa, blivit en naturlig 

följd i strävan mot hälsa. Organiserat hälsofrämjande arbete i Sverige utvecklades under 1700‐talet 

då ca 20 % av alla barn dog under sitt första levnadsår och många människor avled i 

infektionssjukdomar. Då läkarkonsten inte kunde bota dessa sjukdomar behövdes förebyggande 

insatser, som en följd av detta inrättades den Svenska hälsovårdsnämnden 1874. (Medin & 

Alexandersson 2000). I takt med att utbildning ökat och definitioner och teorier om hälsa framställts 

så har även hälsopreventivt arbete utvecklats. Vi anser det vara intressant att undersöka hur 

interventioner har utvecklats under tid och framförallt anser vi att det är intressant att undersöka 

hur synen på och attityder till interventioner ser ut idag, när intervention är ett sådant brett begrepp. 

Utbytesord för hälsointervention är till exempel; hälsoprevention, hälsofrämjande arbete, 

hälsopromotion samt friskvård. Denna studie riktar sig mot både deltagare som befinner sig i eller 

inför hälsointerventioner samt arrangörer av hälsointerventioner. 

1.1 Syfte och problemställning 

Detta arbete har till syfte att undersöka hur attityder inför en hälsointervention ser ut hos anställda 

på ett företag med en kommande intervention. Vi kommer att skaffa oss ett kunskapsunderlag 

genom att undersöka hur attityden är i inledningsfasen och hur de anställda upplever att 

interventionen har introducerats och genom att tolka dessa resultat vill vi diskutera hur man på bästa 

sätt implementerar en intervention hos anställda på en arbetsplats. Vår hypotes är att attityder inför 

en intervention påverkar deltagandet och utfallet samt att i inledningsfasen påverkas inställningen till 

hela interventionen. Vi vill pröva vårt antagande genom följande fråga: 

• Vilka attityder går att urskilja hos de anställda som står inför en intervention på 

arbetsplatsen? 
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2. Bakgrund  
I bakgrunden kommer vi att ta upp vilken forskningsansats som används. Vidare beskrivs hur vi 

definierar en attityd och varför attityder kan vara viktiga. I bakgrunden förklaras även vad en 

hälsointervention är. Dessutom beskrivs vad delaktighet är, hur det kan skapas och hur det hör 

samman med arbetsplatser. Ledarskap och ledarskapsstilar tas upp, hur kan och bör en ledarroll 

användas samt hur kommunikation främjas på arbetsplatser. Tre modeller tas upp och beskrivs, 

Karasek & Theorells krav‐kontroll‐stöd modell, Prochaskas transteoretiska modell samt Maslows 

behovshierarki.   

2.1. Vad är en Attityd? 

Ända sedan 1940 talet har internationell forskning bedrivits kring attityders betydelse för individer 

och samhälle samt om hur attityder uppkommer och fortgår. (www.ne.se Rosén, A‐S., 080304) Inom 

socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd i dag vanligen för att beskriva en 

varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och framkommer genom att man är för‐ 

eller emot något. Det kan handla om abstrakta objekt som jämställdhet, idrott eller religion. Det kan 

också vara specifika beteenden som att använda Heinz ketchup istället för Felix ketchup. Föremålet 

för en attityd kan vara en person ‐ även den egna personen ‐ och då ofta i en social roll som till 

exempel arbetskollega, förälder eller vän. (ibid.). 

En attityd anses bestå av kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. Den 

kognitiva delen innehåller vad en person tror eller vet om något. Om 

attitydobjektet är 'att dricka alkoholhaltiga drycker', består det kognitiva 

innehållet av vad man tror om alkoholförtäringens effekter i kroppen, på 

sinnesstämningen och beteendet, vad man tror om konsekvenserna för samhället 

etc. Förmågan att samtidigt beakta en stor mängd kunskap är mycket begränsad, 

och bara en del av vad man känner till får en sådan betydelse att det påverkar 

attityden hos en individ. Den affektiva komponenten svarar för hur starkt man tar 

ställning för eller emot attitydobjektets olika egenskaper: hur positivt eller 

negativt bedömer man de olika effekterna av alkoholförtäring? Den intentionella 

komponenten slutligen är beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet, 

t.ex. den avsikt man har att själv dricka eller inte dricka något alkoholhaltigt.                      

(www.ne.se Rosén, A‐S., 080304) 

 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Med tanke på studiens syfte förklaras de tre komponenterna enligt följande;  

• Kognitiv attityd, vad de anställda tror eller vet om hälsointerventioner, till exempel 

vad de går ut på, vad som krävs av deltagarna och under vilken tidsperiod denna 

kommer att fortskrida.  

• Affektiv attityd, hur positivt eller negativt bedömer man ett personligt deltagande i 

en hälsointervention vara?  

• Intentionell attityd, beredskapen till handling vad gäller en hälsointervention, 

kommer man att delta helhjärtat? Låter man bli att delta eller deltar man mot sin 

egentliga vilja? 

De ovan nämnda komponenterna används som avsnitt i en deltolkning, baserad på en förståelse av 

textens helhetliga mening, utifrån denna tolkning relateras sedan dessa avsnitt till helheten för att 

återigen tolkas. Denna princip om en ständig växling mellan delar och helhet benämns inom 

hermeneutiken som den hermeneutiska cirkeln (Kvale 1997). Om en anställd uttrycker en specifik 

attityd gentemot en hälsointervention kan det bidra till att andra skapar sig eller vidmakthåller en 

bild av denne som är förenlig med självuppfattningen. Övergripliga attityder hos en individ är mycket 

stabila och försök att påverka och förändra dessa möts av psykologiskt motstånd hos individen. 

(Hanson 2004). Vi vill även studera attityder som ett tolkande förhållningssätt hos individer som 

deltar i en hälsointervention. Ett ord närliggande attityd är inställning, som är en uppfattning eller 

värdering som styr någons uppträdande i en viss fråga, i förhållande till andra personer (www.ne.se 

080515). 

2.2. Vad är en hälsointervention? 

En intervention definieras i denna uppsats enligt den begreppsförklaring som finns i 

nationalencyklopedins ordbok:   

 Intervention (senlatin interve´ntio, av interve´nio 'komma emellan', 'avbryta', 

'inskrida'), inom medicinen vetenskapligt samlingsbegrepp som omfattar 

förebyggande eller behandlande åtgärder.                                                                                                

(www.ne.se 080415) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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Ett annat ord för intervention i denna studie kan vara hälsofrämjande arbete, det innebär 

en eller flera aktiviteter i syfte att stärka människors hälsa. (Hanson 2004) 

I Luxemburgsdeklarationen för hälsofrämjande på arbetsplatser i Europeiska Unionen 

(1997) sammanfattas hälsofrämjande på arbetsplatser som den samlade satsningen av 

arbetsgivare, arbetstagare och samhället för att öka känslan av välbefinnande och hälsa för 

arbetande människor. Genom en kombination av uppmuntran till personlig utveckling, 

främjande av aktiv medverkan och förbättringar av arbetsorganisationen och arbetsmiljön 

kan detta uppnås. Hälsofrämjande på arbetsplatser har som mål att förebygga alla former 

av ohälsa på arbetet samt att öka möjligheterna till arbetsplatser som är hälsofrämjande. 

(ibid.). 

I Vidmakthållande av hälsofrämjande processer på arbetsplatser (Arnesson 2005) definieras ett 

hälsofrämjande arbete som insatser av samhälle, arbetstagare och arbetsgivare som genomförs för 

att främja hälsa och välbefinnande hos arbetstagare. SOU (2002:5) skriver att ohälsa är kostsamt för 

både samhället, arbetsplatsen och individen vilket medför att det finns starka ekonomiska motiv till 

att skapa hälsa på arbetsplatsen. Ett steg i ledet att skapa en hälsosam arbetsplats kan vara att 

genomföra en hälsointervention. (ibid.). Många människor idag arbetar i en miljö som uppmuntrar 

till stillasittande och motverkar fysisk aktivitet (Boström, G. [red.] 2003). Fysisk inaktivitet står för 6 

respektive 3 % av sjukdomsbördan bland män och kvinnor i Sverige.(ibid.).  Begreppet friskvård 

lanserades i en riksdagsmotion år 1965. Friskvård anses vara av stor vikt för folkhälsan och är ett 

samlingsbegrepp på handlingar som stimulerar människor till aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. 

Exempel på hälsofrämjande aktiviteter kan vara bland annat goda kostvanor, regelbunden motion, 

att vara sparsam med alkoholintag, att inte röka eller bruka narkotika, ordentligt med sömn samt att 

undvika stress. (www.ne.se 080415). 

Arbetsplatsen är för det mesta en strukturerad och organiserad arena, med tydliga regler och rutiner, 

samt en tradition av förändrings‐ och utvecklingsarbete. Detta medför att arbetsplatsen är en bra 

arena för hälsointerventioner. (Hanson 2004).  Individen har ett eget ansvar för sin hälsa, till exempel 

kan det vara att ta ansvaret att vara fysiskt aktiv. Det är dock arbetsplatsen som skall bedriva det 

hälsofrämjande arbetet och den är också en stark determinant för hälsoutveckling. (Arneson 2005). 

Hälsofrämjande arbete syftar till att göra människor kapabla till att öka sin kontroll och förbättra sin 

hälsa genom att bland annat uppmuntra, förespråka, stötta och prioritera hälsa på både det 

individuella och det offentliga planet (Medin & Alexandersson 2000).  Genom att arbeta med hälsa 

http://www.ne.se/


6 

 

på alla nivåer i ett företag kan en strategisk utveckling av hälsan öka både den individuella 

hälsostatusen och den förenade förmågan att prestera, vilket för många människor skulle betyda en 

ökad livskvalitet. (Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt 2002). Det är fördelaktigt att genomföra ett 

hälsofrämjande arbete riktat mot hela arbetsplatsen istället för mot individen enbart. Med ett 

arenaperspektiv blir alla berörda medan ett individperspektiv i värsta fall bara når ”de redan frälsta” 

och ohälsa kan då förbises.(Arneson 2005). 

2.3.  På vilket sätt kan attityden vara betydelsefull inför en hälsointervention och kan 

den påverkas? 

För att människor ska känna sig engagerade att utföra ett arbete, så krävs det att hon vet vad hon 

kommer att vinna på sitt deltagande. I en hälsointervention blir det därför viktigt att lyfta fram vilka 

vinster den enskilda individen kan göra genom ett deltagande. Genom att göra detta så kan man öka 

känslan av angelägenhet av interventionen hos människor, på grund utav att människan känner att 

hon har något att vinna på interventionen. (Hanson 2004). För att arbetstagaren ska identifiera och 

känna behov av hälsofrämjande insatser bör målen formuleras självständigt och personligt. 

Arbetstagaren ska även själv kunna välja metod och strategi för att uppnå sina hälsomål.(Arneson 

2005). Enligt Luxemburgsdeklarationen för hälsofrämjande på arbetsplatser i den europeiska 

unionen (1997) så kan en hälsofrämjande insats på en arbetsplats kan endast bli framgångsrik om 

alla nyckelpersoner tagit ställning för ett sådant arbete. Hela arbetsstyrkan måste involveras, ett 

deltagande på alla nivåer skapas och hälsoarbetet måste integreras i alla områden.  

 

Företag och anställda kommer ofta i konflikt då det gäller att se resultat av hälsointerventioner. De 

anställdas syn på sitt eget välmående är mer långsiktigt men arbetsgivarna vill se resultat redan efter 

en kort period (Karasek & Theorell 1990). Det är svårt att arbeta med och förändra attityder, saker 

man lätt ställer upp på och erkänner muntligt är inte alltid så lätt att fullfölja i det dagliga livet och 

arbetet. (Wenestam & Lendahls Rosendahl [red] 2005) 

För att delta i ett arbete är det enligt Hanson (2004) av betydelse för individen att identifiera de 

vinster som denne kan tillgodogöra sig av det utförda arbetet. När individen fastsällt vad denne kan 

få ut av ett deltagande kan denne också avgöra i vilken utsträckning  engagemanget skall ske. 

(Hanson 2004). Attityden är ett resultat av känslav av sammanhang, KASAM, hos en individ, KASAM 

(Antonovsky 1991) består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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Begriplighet syftar på i hur hög grad man upplever yttre och inre stimuli som förnuftsmässigt 

påtagliga. Med en hög begriplighet upplever individer information som ordnad och strukturerad, 

med en låg begriplighet blir informationen istället kaotisk och slumpmässig. (Antonovsky 1991). Vi 

anser att i inledningsfasen av en hälsointervention krävs en hög begriplighet för att 

implementeringen skall få fäste hos de anställda. Antonovsky (1991) skriver att hanterbarheten 

syftar till att, för varje enskild individ, definiera den grad av resurser och hjälp som finns till 

förfogande. Det är med hjälp av dessa individen möter och hanterar sina motgångar. Med en hög 

känsla av hanterbarhet känner sig aldrig individen som ett offer för omständigheterna, och inte heller 

orättvist behandlad. Vi menar att i denna studie syftar hanterbarheten främst till individens 

upplevelse av resurser och stöd att genomföra en hälsointervention. Meningsfullhet, förklaras av 

Antonovsky (1991) som motivationskomponent. Med en hög känsla av meningsfullhet är utmaningar 

värda engagemang och en känslomässig investering. Med en låg känsla av meningsfulhet kan 

människor känna sig tyngda av ovälkommna krav och betungande laster.(ibid.). Vi anser att en låg 

meningsfullhet kan leda till svårigheter för arbetstagaren att uppskatta en hälsointervention och 

därigenom bidra till en negativ attityd gentemot densamma. Meningsfullhetens flexibilitet kan 

variera beroende på en människas känsla av sammanhang, KASAM. (Antonovsky 1991).  

Människors beteende påverkas av arv och miljö, arvet går inte att påverka, men miljön är 

påverkningsbar. För att ändra ett beteende måste man påverka den grundläggande attityden och 

detta görs genom kunskap till individen. (Fredriksson 2005). Precis som olika individer kan ha olika 

attityder till en intervention så kan förberedelsefasen variera. Prochaska & Norcross (2001) har 

utarbetat en modell som beskriver olika beredskapsfaser, den transteoretiska modellen. När 

attityder inför en hälsointervention undersöks hos människor kan det vara intressant att titta på i 

vilket stadium av beteendeförändring individerna befinner sig i, för att undersöka om det finns ett 

samband med deras uppvisade attityd och beteendeförändringsstadiet. Enligt den transteoretiska 

modellen finns sex förändringsstadier när det gäller en beteendeförändring (Prochaska & Norcross 

2001). Detta illustreras nedan i figur 1, som är författarnas återgivning av den transteoretiska 

modellen. 

 



Figur 1 

 

 

I prekontemplationsstadiet befinner sig individer som inte har några seriösa tankar om en 

beteendeförändring. En person här kan dock vilja ha en förändring, men har inga intentioner att 

faktiskt genomföra densamma. (Prochaska & Norcross 2001). Vi anser att i denna studie kan 

attityden inför en intervention troligen uttryckas som ”detta är ju bara slöseri med tid”.    

 I kontemplationsstadiet befinner sig människor som är medvetna om att ett problem existerar och 

på allvar funderar på att genomföra en förändring, men ännu inte har bestämt sig. Det är vanligt att 
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individer fastnar i det här stadiet under långa perioder. (Prochaska & Norcross 2001). I detta stadium 

anser vi att attityden troligen kan uttryckas som ”det här kan vara intressant”.  

I nästa steg, förberedelsestadiet, har individen för avsikt att genomföra en förändring inom den 

närmaste månaden, och har försökt att göra så tidigare i livet. Individen här kan rapportera om 

mindre beteendeförändringar, men har ännu inte skridit fullt till handling. (Prochaska & Norcross 

2001). I denna studie anser vi att attityden gentemot en hälsointervention kan uttryckas som ”det 

här kan vara en bra möjlighet, jag ska ge det ett försök”. 

 I handlingsstadiet förändrar individen sitt beteende och sin miljö för att överkomma sina problem. 

Handlingsstadiet kräver ofta mycket tid och energi att gå igenom. (Prochaska & Norcross 2001). Efter 

handlingsstadiet kommer underhållsstadiet, här arbetar människor för att undvika återfall i sitt 

tidigare beteende samt befäster vinsten som gavs under handlingsstadiet. Här befinner sig människor 

som har lyckats ändra sitt beteende och gjort så under längre än sex månader. Det sista stadiet är 

vidmakthållandestadiet. I det här stadiet har individen avslutat förändringsprocessen och måste inte 

längre jobba för att förhindra återfall i det tidigare icke önskvärda beteendet. I detta stadium så har 

människan fullt förtroende för sin egen kapacitet att stå emot alla riskmoment som skulle kunna leda 

till återfall. (Prochaska & Norcross 2001). 

Attityder är som tidigare nämnts både komplext och föränderligt och härstammar från flera olika 

faktorer. Maslow (1943) menar i sin teori att det finns flera behov hos människan samtidigt, men att 

individen prioriterar ett behov framför ett annat för att se till att de primära behoven alltid är 

uppfyllda. Behov kommer att bli åsidosatta om det existerar behov längre ner i behovshierarkin som 

inte är tillfredställt (ibid). Detta kan vara värt att fundera kring när man undersöker attityder, 

eftersom om individen har något behov som inte är tillfredställt i den lägre delen av hierarkin så kan 

denne inte fokusera fullt på till exempel en intervention, vilket kan påverka attityden gentemot 

densamma.  Figur 2 (Harper, Harper & Stills, 2003, sid 12) illustrerar Maslows behovshierarki. 



 

Figur 2 

 

2.4. Delaktighet, vad är det och hur ska det skapas? 

Naidoo och Wills (2005) redogör för vikten av att hela arbetsplatsen skall vara involverad för att 

kunna genomföra en samlad hälsointervention. Det vill säga, alla medarbetare skall vara delaktiga 

under hela interventionens gång. Enligt Health Education Authority (1998) har forskning visat att 

effektivt hälsofrämjande arbete och program är förenade med delaktighet på alla nivåer i ett företag 

(Naidoo & Wills 2005).Delaktighet betyder att delta aktivt i något (www.ne.se 080409). Delaktighet 

är ett fundamentalt element för att skapa uthålliga arbetsplatser. För lite delaktighet gör att 

personalen på en arbetsplats får svårigheter att förstå beslut som någon annan har fattat. Thelander 

(2003) menar att en konsekvens av det är att den anställde upplever stora psykologiska krav men 

lite‐ eller ingen kontroll. I Krav‐kontroll‐stöd modellen av Karasek och Theorell (1990) beskrivs hur 

individer mår på arbetet i relation till socialt stöd, krav och kontroll. I modellen visas hur hög 

egenkontroll kombinerat med höga krav och ett stort socialt stöd kan skapa en god arbetsmiljö. 

Stress och risk för ohälsa uppkommer i samband med höga krav kombinerat med låg kontroll och lågt 

socialt stöd. (Axelsson & Bihari Axelsson [red] 2007). Modellen illustreras nedan i figur 3. 

10 

 

http://www.ne.se/


 

Figur 3 (Uppsala universitet 2008)   

När en förändring ska åstadkommas av hälsoförutsättningarna på en arbetsplats är ett 

framgångsrikt förankringsarbete en viktig faktor för ett gott resultat. Om alla känner sig delaktiga 

skapas motivation och energi att genomföra en intervention. Delaktigheten är de mänskliga villkor 

som måste uppfyllas för att en satsning på arbetsplatsen skall fungera. (Hanson 2004).  

Varje medarbetare måste vara redo att ta sitt ansvar för att ett hälsopromotivt arbete ska bli 

framgångsrikt. Delaktighet är inte helt oproblematisk att få fram hos medarbetare, den kan inte 

beodras fram. Delaktigheten kommer till stånd när det skapas gynnsamma förutsättningar för den. 

Ledarskap och kommunikation är två faktorer som är viktiga för att skapa delaktighet i en 

organisation. (ibid.) Delaktighet är dock inte samma sak som att alla ska bestämma, utan snarare att 

alla ska ha tillgång till information och ha möjlighet att kunna påverka genom att delge sina åsikter 

(Thelander 2003).  

Genom delaktighet får människor möjlighet att skapa och producera i relation till andra och 

kan därigenom se sig själva som en del av en meningsfylld totalitet. Man utvecklas i 

förenade handlingar med andra. (Wenestam & Lendahls Rosendahl [red] 2005). Det första 

steget på väg mot delaktighet är att människor lär känna varandra som personer. Oftast har 

man inte valt sina egna arbetskollegor, varför en stor tolerans för mänskliga variationer är 

viktig. Att som chef arbeta för ökad delaktighet innebär att släppa ifrån sig en stor del 

kontroll. Hög grad av delaktighet kan leda till hög grad av kaos, oförutsägbarhet och mindre 

möjligheter att styra. (Hanson 2004). Någon form av aktivitet i arbetsgruppen kan göra att 
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arbetskamraterna kommer närmare varandra och kan ta ner samtalen på en mer personlig 

nivå, en såkallad teambuilding. (ibid.). 

Delaktighet är något man måste lära sig, vilket man gör genom träning. Det kan göras 

genom samtal om verksamheten och arbetet. När alla får bidra med sitt speciella 

kunnande, skapar de delaktighet tillsammans. (Thelander 2003). En positiv attityd och en 

bra delaktighet/sammanhållning kan gå hand i hand på en arbetsplats. Allra främst då det 

handlar om att få personalens attityd positiv till att delta i ett förändringsarbete som syftar 

till att påverka den egna hälsan, något man i vanliga fall relaterar till sitt liv utanför 

arbetsplatsen.   

2.5. Ledarskapets betydelse i hälsofrämjande arbete 

För att ett ledarskap ska kunna vara stödjande och främja hälsa är förutsättningen att en ledare inte 

har en arbetsgrupp som är större än ett 20‐tal personer (Hanson 2004). Ledaren och de anställda 

främjas av att ha gemensamma värderingar. Ledaren ska ha en bra balans mellan befogenhet, resurs 

och ansvar. De anställda bör ha både yrkesmässig och social tillit till ledaren samt möjlighet att 

påverka. (Thelander 2003). Medarbetarna i ett företag är mer mottagliga för chefens/ledarens 

handlande än dennes ord. Genom att stötta, uppmuntra och föregå med gott exempel kan en chef 

påverka sina medarbetare att satsa på sin livsstil och livskvalitet. (Halling, Karlsson, Leijding & 

Siggstedt 2002). Arneson (2005) skriver att utan chefens engagemang i det hälsofrämjande arbetet 

rinner detta ut i sanden, chefens roll är avgörande för den eventuella framgången, attityden från 

chefen är grundläggande, denne måste anse att insatsen är viktigt. 

Ett hälsofrämjande ledarskap syftar på tre ledarskapsdelar; pedagogiskt ledarskap, personligt 

ledarskap och strategiskt hälsoutvecklande ledarskap. (Hanson 2004). Pedagogiskt ledarskap innebär 

att förbindelsen mellan medarbetare, chef och uppdrag fungerar på ett sätt som är till nytta för alla. 

Chefen ska uppleva arbetstillfredsställelse, medarbetaren ska må bra och målen ska uppnås. 

Ledarstilen ska kombinera organisationens mål med medarbetarens förutsättningar och behov. 

Personligt ledarskap är av vikt för hälsan i relationen medarbetare – chef. Denna ledarstil ska 

uppmuntra, stödja och återkoppla till den enskilde medarbetaren, ledaren ska vara tydlig, lyssna, 

kommunicera och sätta distinkta mål. Det strategiskt hälsoutvecklande ledarskapet handlar om att 

leda ett hälsoarbete, integrera personalen, att vara engagerad på alla nivåer (miljö, sociala, tekniska) 

och att vara målmedveten. (Hanson 2004) 
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2.6. Kommunikationens betydelse i ett hälsofrämjande arbete 

När informationen huvudsakligen kommer från ett håll är det stor risk att den som lyssnar och tar 

emot underordnar sig och överger sin ansvarsfulla vuxenroll för en mer ansvarslös barnroll. (Hanson 

2004). Bakka, Fivesdal och Lindkvist (2001) skriver om en enkel kommunikationsmodell för när någon 

information ska flyttas från A till B. Denna består av tre faser; först ska A formulera sitt budskap, 

detta kallas inkodning, den andra fasen är hur meddelandet överförs till B, detta kan ske bland annat 

genom telefon, brev, fotografi, media eller öga mot öga. Bilder och det talade ordet har visat sig vara 

starkare än det tryckta budskapet. (ibid.). Den tredje fasen är avkodningen, det vill säga hur B mottar 

och tolkar meddelandet.  Man kan generellt säga att det handlar om att A ska välja ett språkbruk som 

B förstår. För att kommunikation ska bli framgångsrikt är feedback av stor betydelse, missförstånd 

kan få negativa effekter för de inblandade. En god kommunikation är grunden för en stark 

organisation.(Bakka, Fivesdal & Lindkvist 2001). Kommunikation kan vara viktigt att reflektera över 

med en hermeneutisk tolkning när attityder studeras, detta på grund utav att tolkningen av 

kommunikation mellan A och B kan påverka attityder. Om A använder ett språk som B inte tolkar på 

samma sätt som givaren av kommunikationen kan individens attityd komma att förändras på grund 

utav feltolkad kommunikation. Även ickeexisterande kommunikation som avsaknad av feedback kan 

alternativt påverka en individs attityd. 

2.7. Faktorer som kan främja ett hälsofrämjande arbete 

En förutsättning för hälsofrämjande verksamhet på arbetsplatser är bland annat delaktighet och 

socialt stöd. Det sociala stödet innefattar både att stötta och att bli stöttad. (Arneson 2005). För att 

de anställda ska acceptera en förändring som kommer med ett krav på ändrad livsstil och nya villkor 

på både individuella och strukturerade plan krävs det att de har en tro till att investeringarna faktiskt 

ger önskade effekter. (Orth‐Gomér & Perski [red] 1999). Människor har olika uppfattningar om 

fördelarna med och behovet av en förändring. Sannolikheten för att en person ska bete sig på ett 

visst sätt ökar om beteendet följs av positiv förstärkning. Motivationen styrs av hur åtråvärda de 

förstärkande faktorerna är. (Naidoo, Wills & Larsson Wentz 2007). Först efter att detta har uppfyllts, 

att ett mål och en vinst är tydlig, kan en positiv attityd förankras. 

Faktorer som bidrar till att förbättra hälsan för de anställda på en arbetsplats är bland annat; 

ledarskapsprinciper och metoder, en organisationskultur som uppmuntrar anställda till ansvar och 

motivation och principer som förser de anställda med en balans mellan krav, kontroll och stöd. 
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Framgångsfaktorer för organisationer är beroende av de anställdas kvalifikationer, motivationer och 

hälsa (Luxemburgsdeklarationen för hälsofrämjande på arbetsplatser i den Europeiska Unionen, 

1997). 

 

Faktorer som enligt Thelander (2003) främjar hållbarhet: gemenskap, gemensamma mål, framgång 

och gränser, flexibilitet, utmaningar, en kreativ arbetsmiljö, lustfyllda arbetsuppgifter som hjälper 

fram engagemang, en organisation som underlättar kommunikation, en tydlighet i 

kommunikationen, det vill säga enkla regler, tillgång till information samt klara uppdrag. (Thelander 

2003). Faktorer som skapar dåligt arbetsklimat, faktorer att undvika: bristande hänsyn, dåliga 

värderingar, inget eller dåligt stöd från ledningen, otydlighet i arbetsuppgifterna, bristande dialoger 

(prata förbi varandra, inte lyssna, hålla inne med åsikter och oförmåga att återkoppla), oförmåga att 

påverka sin egen och arbetets situation samt dålig balans mellan krav och resurser. (ibid.). För att 

vidmakthålla ett hälsofrämjande arbete krävs delaktighet, socialt stöd, psykosocial arbetsmiljö, 

konkreta aktiviteter och återkoppling från arbetet. Följaktligen krävs delaktighet från arbetstagaren 

parallellt med att socialt stöd från medarbetare och ledning erbjuds. Hälsofrämjande arbete kan 

med fördel ledas av personer med särskilt ansvar, exempelvis hälsoombud eller 

hälsosamordnare.(Arneson 2005).  Det finns olika typer av interventioner som skall skapa ett 

förändrat beteende och en studie gjord i USA visar att kognitiva beteendeprogram genomgående 

ger en större effekt än andra typer av interventioner.  (Richardson, K. M. & Rothstein H. R., 2008) 

 

Sju råd för en lyckad hälsosatsning av Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt (2002) 

1. Tydliga mål med satsningen skall definieras. Detta är för att mål förenklar arbetet och ger en 

bra referens för framgång. 

2. Använd intern marknadsföring för att förankra satsningen. Det är viktigt att satsningen gäller 

hela personalen, genom marknadsföring når den fram till alla. 

3. Analysera hälsoläget innan starten. Ta reda på vilka behov som finns, psykiskt, fysiskt och 

socialt. 

4. Skapa en behovsanalys utifrån hälsoläget.  

5. Integrera satsningen i det dagliga arbetet. På så sätt blir det en naturlig del av en varaktig 

utveckling. 

6. Alla insatser bör vara mätbara. För att kunna jämföra målen med den faktiska utvecklingen. 

7. Utvärdera under satsningens gång. På så sätt syns den positiva utvecklingen och man kan 

stämma av om insatserna är förenliga med behoven. 
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2.8. Sammandrag 

Vi ska med en interpretation baserad på hermeneutik försöka tolka och förstå arbetstagares 

kognitiva, intentionella och affektiva attityder inför en hälsointervention. Till vår hjälp har vi 

pedagogiska modeller; den transteoretiska modellen av Prochaska (2001), krav‐kontroll‐stöd 

modellen av Karasek och Theorell (1990) samt Maslows behovshierarki (1943). Vi ska genomföra 

kvalitativa intervjuer med deltagare i en intervention och med hjälp av resultaten från dessa ska vi 

diskutera attityders betydelse i ett interventionssammanhang samt vilka faktorer, till exempel 

delaktighet, ledarskap och kommunikation, som möjligtvis kan ligga bakom dessa attityder. I 

resultatet och analysen har vi den hermeneutiska tolkningen som redskap att luta oss emot. 
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3. Metod 
3.1. Hermeneutik 

I uppsatsen använder vi oss av tolkningar baserade på hermeneutik eftersom vi vill diskutera och 

försöka förstå hur attityder hos människor kan formuleras och tar form inför en kommande 

hälsointervention. Vi vill alltså utforska en obestämd verklighet. H‐G Gadamer beskriver hermeneutik 

som  

… en disciplin som ägnar sig åt det oförståeliga och åt att försöka förstå det 

oberäkneliga i människans hushållning med sitt själsliga och andliga liv… 

(Gadamer, 2003, sid 66) 

Ordet hermeneutik kommer från grekiskans hermeneia som översätts till det svenska ordet tolkning 

(Andersson, 2000). En hermeneutisk forskningsansats försöker ta reda på vad en viss företeelse 

betyder för en viss grupp av människor. Hermeneutiken handlar bland annat om att förklara 

innebörden i meningsskapande aktiviteter. (infovoice.se 080413).  Hermeneutiken handlar om att 

tolka och förstå. En tolkning kan aldrig vara förutsättningslös då vi alltid har en förförståelse av det vi 

ska tolka, den är subjektiv och görs alltid från en viss aspekt.  Aspektmedvetenhet är viktigt för att 

tolkandet ska bli mer fördomsfritt. Att tolka är att ange betydelse. Tolkningsaspekten pendlar mellan 

förflutet och framtid, vad man har för idé innan och vad man tror om subjektet i fråga. (Ödman, 

2007) 

Man skiljer på vardagstolkningar och vetenskapliga tolkningar. Ambitionen med hermeneutik bör 

vara att ge en innebördsrik bild av den utforskade verkligheten, att se mer än det mest uppenbara 

och konkreta och att reflektera över hur man kan skapa ett förhållningssätt till sin egen förförståelse 

och sig själv som är kritiskt. (infovoice.se 080413) Hermeneutisk vetenskap handlar om att öka 

förståelsen mellan människor. Detta görs främst genom tolkning. Självförståelse är också en del av 

hermeneutiken då det också är en fråga om att kunna tillgodogöra sig livsstilar. Hermeneutik 

försöker hitta den möjliga innebörden hos exempelvis handlingar och texter. (Ödman, 2007) 

Attityder kan varken styras av regler eller lagar, de är föränderliga och framförallt individuella och 

därför passar den hermeneutiska tolkningen bra. Vi kan endast tolka och diskutera för att komma 

med sannolika och tänkbara teorier om attityders betydelse kring hälsointerventioner i denna 

uppsats. Det är vad hermeneutik går ut på, att kunna ge en innebördsrik bild av den undersökta 

situationen, i detta fall attityder inför en hälsointervention. 
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3.2. Val av metod 

Muntliga intervjuer har använts som datainsamlingsmetod i uppsatsen, detta eftersom syftet med 

datainsamlingen är att få en inblick i den intervjuades attityd. Det är också detta som den kvalitativa 

forskningsintervjun har som mål (Kvale 1997). Vi har intervjuat fem personer som står inför en 

hälsointervention som ska innefatta gruppaktiviteter och personlig coachning för de i ett arbetslag 

som väljer att delta. När vi ska träffa individerna så har de endast haft ett en timmes långt 

informationsmöte om hälsointerventionen. Vi har valt att träffa individerna i detta skede på grund 

utav vår önskan att undersöka attityder inför en hälsointervention. 

Vi har valt att använda oss av en tolkning baserad på hermeneutik genom undersökningen eftersom 

vi vill diskutera och försöka tolka en företeelse hos människor samt diskutera vad som kan ligga till 

grund för denna företeelse. Eftersom intervjuer har använts som forskningsmetod så har även 

principen om medvetenhet om förutsättningarna i hermeneutiken funnits hos författarna. Denna 

princip inom hermeneutiken innebär att det inte existerar någon förutsättningslös tolkning av en 

text, att läsaren av texten aldrig kan se och tolka en text helt neutralt och måste vara medveten om 

detta (Kvale 1997). Vi har haft denna princip i åtanke och försökt att vara medvetna om våra egna 

antaganden och vår påverkan vid tolkningen av de transkriberade intervjuerna. 

Fördelar med metodvalet är att författarna får fram kvalitativ data genom intervjuerna, vilket är 

nödvändigt när man analyserar något så personligt som individers attityder. Att intervjuerna utförs 

på deltagare just som det står inför en hälsointervention är också en klar fördel. De intervjuade 

behöver alltså inte försöka erinra sig om hur deras attityd såg ut i ett tidigare skede, som hade varit 

fallet om man intervjuade personer som tidigare hade genomgått en hälsointervention, utan 

deltagarna kunde prata fritt om hur de upplevde situationen i nuet. 

3.3. Intervjufrågornas utformning 

En intervjuguide (bilaga 2) konstruerades med hjälp utav Kvales bok Den kvalitativa intervjun (1997). 

Varje intervjufråga knöts an till en av de tre bakomliggande undersökningsfrågorna; vilken attityd 

visar individen gentemot den kommande interventionen? Finns det något steg i inledningsfasen av 

interventionen som individen är missnöjd eller särskilt nöjd med? Samt vilka bakomliggande faktorer 

finns till individens attityd? Detta för att undvika onödiga eller irrelevanta frågor. Frågorna 

utformades även med avsikt att försöka kartlägga individernas kognitiva, affektiva och intentionella 
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attityder. Intervjun påbörjades med frågor som avhandlade namn, profession samt yrkesverksam tid 

på arbetsplatsen för att de intervjuade ska få frågor med enkla svar och på så vis värmas upp i 

situationen och med de intervjuansvariga. Därefter kom de som Kvale (1997) kallar för inledande 

frågor, frågor som kan ge spontana och målande beskrivningar och där intervjupersonen fritt kan 

återge sina upplevelser och tankar. Vidare följde uppföljningsfrågor, direkta frågor på det som just 

har sagts (Kvale 1997), när så var relevant.  

Kvale (1997) menar att instämmande nickar, hummanden, eller pauser kan uppmuntra 

intervjupersonerna att fortsätta sina beskrivningar. Detta var något som vi utnyttjade och använde 

oss av under intervjuerna, vissa broderade ut sina svar ytterligare efter en sådan paus, andra inte. 

Direkta frågor togs i den avslutande halvan av intervjun, eftersom den intervjuade bör ha givit sin 

egen beskrivning av det som ska undersökas innan dessa direkta frågor ställs (Kvale 1997). 

3.4. Urval 

För att komma i förbindelse med personer som befann sig i inledningen av en hälsointervention så 

kontaktades ett företag som arbetar med hälsointerventioner ut mot företag, som kunde 

vidarebefordra oss till en kontaktperson i sitt företag.  Författarna kom genom denna person i 

kontakt med en avdelning på en arbetsplats som stod inför en begynnande hälsointervention, som 

kommer bestå av en personlig hälsoprofil. En intresseanmälan (bilaga 3) och missivbrev (bilaga 1) 

delades ut under första informationsträffen med gruppen. Efter att intresseanmälningarna samlats in 

så hade sex personer anmält intresse av att medverka på en intervju. Av dessa gjordes ett slumpvis 

urval och fem personer valdes ut. Ingen ersättning i någon form har utgått till de intervjuade. En 

nackdel vad gäller urvalet är att de individer som är negativt inställda till interventionen och inte har 

för avsikt att delta, också skulle kunna vara motvilliga till att ställa upp på en intervju angående 

samma intervention. Därför kan urvalet bli präglat av att endast individer som är positivt inställda till 

eller intresserade av interventionen blir intervjuade. För att motverka detta informerades alla 

potentiella informanter om att de var intressanta för oss att intervjua oavsett om de hade för avsikt 

att delta i interventionen eller avstå från densamma. 

3.5. Etiska överväganden 

Deltagarna har blivit muntligt och skriftligt informerade om att det insamlade materialet behandlas 

konfidentiellt. De har även blivit informerade om att intervjuerna spelas in, och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under tiden fram tills uppsatsens publicering.  
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Vetenskapsrådet har utarbetat forskningsetiska principer inom humanistisk‐samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet 2002). I dessa principer finns fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (ibid). Informationskravet uppfylldes 

genom att intervjudeltagarna blev informerade om vad undersökningen hade för syfte, i vilket 

sammanhang uppgifterna skulle användas samt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde 

avbryta sin medverkan fram till dess att uppsatsen blivit publicerad om de så önskade. Informanterna 

gav sitt samtycke till att delta i intervjuerna, därmed uppfylldes samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att informanterna garanterades att de inte skulle nämnas 

vid namn eller beskrivas med data som kan leda till identifiering. Informanterna garanterades att 

uppgifterna enbart skulle användas till undersökningen och inte i kommersiella bruk eller andra icke‐

vetenskapliga syften, därigenom uppfylldes nyttjandekravet.  

3.6. Tillvägagångssätt för intervjuerna 

Ett företag som arbetar med hälsointerventioner kontaktades, och författarna fick därigenom 

kontakt med en person som skulle vara ansvarig för en hälsointervention på ett företag inom en snar 

framtid. Kontaktpersonen delade ut ett missivbrev till alla i personalstyrkan som skulle medverka i 

interventionen under det första informationsmötet som hölls med gruppen. Alla närvarande fyllde i 

intresseanmälan med ett svar oavsett om de var villiga att delta eller inte, detta för att 

konfidentialiteten skulle vidhållas. Intresseanmälan lades i ett kuvert som förseglades. Efter att 

intresseanmälningarna mottagits så gjorde författarna ett slumpvis urval som renderade fem 

personer bland de som anmält intresse. Tid och plats för intervjuerna bokades i samråd med 

intervjupersonerna. 

 Efter att tiderna bokats så skickades en bekräftelse som innehöll konfirmation på överenskommen 

tid och plats ut, samt en kopia av missivbrevet via e‐post till deltagarna. Vissa av intervjuerna 

utfördes i ett bokat konferensrum på högskolan i Gävle, och andra i ett avskiljt rum på informantens 

arbetsplats, enligt deltagarnas önskemål. Innan intervjun påbörjades så blev deltagarna informerade 

om att intervjun skulle bandas, och att de när som helst kunde avbryta intervjun, eller avsluta sin 

medverkan. Deltagarna fick även en kort information om författarna och fick chans att ställa frågor 

innan intervjun påbörjades. Intervjuerna tog mellan sju till sjutton minuter, beroende på hur mycket 

informanten broderade ut sina svar, och de bandades med inspelningsutrustning.  

En av författarna ställde frågor och agerade intervjuledare, författare två satt med i rummet och 

antecknade information som en bandspelare inte kan förmedla, såsom kroppsspråk hos den 
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intervjuade. Alla intervjuer inleddes med enklare frågor om informantens namn, yrke och 

yrkesbakgrund för att starta i ett lugnt tempo och bekanta sig med informanten. Frågorna ställdes 

utefter en intervjuguide (bilaga 2), som innehöll de ämnen som skulle tas upp, samt ett parti 

formulerade frågor. I en halvstrukturerad intervju så vilar det på intervjuarens omdöme att bedöma 

hur strikt intervjuguiden ska följas, samt hur man följer upp informantens svar (Kvale 1997), därför 

följdes inte det på förhand konstruerade frågorna i detalj utan intervjuaren anpassade sig utefter hur 

intervjun utvecklade sig, och kom med följdfrågor när så kändes relevant. I enlighet med Kvales 

(1997) rekommendation så avslutades intervjun med att en sammanfattning av lärdomarna från 

intervjun togs upp, och den intervjuade fick en chans att kommentera dessa. Efter denna 

sammanfattning avslutades intervjun med en fråga om det var något övrigt som den intervjuade ville 

tillägga eller fråga om (ibid). Information om var uppsatsen skulle publiceras och hur de intervjuade 

kunde få tillgång till densamme ingick även i slutfasen av intervjun.  
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4. Resultat och Analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna samt analysen av dessa. De fem informanter 

som vi intervjuat kommer att tituleras med bokstäverna A‐E för att underlätta läsning och förståelse 

av de redovisade resultaten, bokstäverna är slumpvis utvalda och inte satta i den ordning 

intervjuerna genomförts. Intervjuerna har uppdelats i huvuddimensioner och kategorier som anger 

förekomst eller inte förekomst av ett fenomen, en så kallad meningskategorisering (Kvale 1997). 

Vidare benämner vi alla informanter i resultatdelen vara av kvinnligt kön, trots att intervjuerna 

utfördes på en blandad könsfördelning, detta för att skydda konfidentialiteten. Därutöver benämns 

hälsointerventionen även som interventionen, men båda syftar på det kommande projekt 

arbetstagarna står inför. 

4.1. INFORMANTENS KUNSKAP OM INTERVENTIONEN  

4.1.2. Informanten känner sig upplyst om vad som kommer att ske under interventionens gång 

Informant A, D och E uppger att de är nöja med den information som skett. De har alla tre hört talas 

om en tidigare intervention på samma arbetsplats, där deltagarna var mycket nöjda. Informant D har 

även genomfört en tidigare intervention, vilken bestod av ett konditionstest på cykel, men detta var 

utan uppföljning. Om man skall kunna ändra ett beteende så måste man påverka den grundläggande 

attityden hos människor och detta görs genom kunskap till individen (Fredriksson 2005). Därför bör 

deltagarna av en intervention kunna tillgodogöra sig kunskap om interventionen, vad den skall gå ut 

på, hur de skall gå tillväga, vad som är målen och varför den skall genomföras. Informant A berättar 

under intervjun: 

De hade ju en bra information de här två som var här och pratade med oss, det 

tycker jag. Varför just vi blev utvalda vet jag inte heller men det är jag glad för. 

Hon talar också om att hon anser att interventionen verkar ha ett bra upplägg och hon är mycket 

nöjd hittills. Endast en av informanterna berättar att hon vet varför interventionen skall genomföras i 

just denna arbetsgrupp, de övriga fyra delger oss att de inte har fått den typen av information. 

Informant A berättar dock att hon inte bekymras av att vara ovetande om varför interventionen skall 

genomföras, utan tvärtom, hon är glad över att hon inte vet. Denna information kan ha gått fyra av 

informanterna förbi i tolkningsprocessen, eller så har den femte, upplysta informanten alternativt 

tillgodogjort sig denna information vid ett annat tillfälle. Vi tolkar informanternas okunskap om syftet 

bakom interventionens genomförande som en eventuell ovilja att se eventuella problem i 

arbetsgruppen. Informanterna väljer istället för att ifrågasätta interventionen att anta att de är 
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utvalda av en lycklig slump, eller, som kommer redovisas nedan, att chefens engagemang att umgås 

med arbetsgruppen har resulterat i denna intervention. 

 

4.1.3. Informanten känner sig dåligt informerad om interventionen 

Informant B och C uppger att de inte känner sig ordentligt informerade om vad som skall ske och är 

osäkra på upplägget av interventionen. Informant B uppger att hon känner sig dåligt informerad om 

varför interventionen ska genomföras. När vi frågar informanterna om hur det känns i 

inledningsfasen svarar informant B: 

Ja, det känns väl bra, som sagt jag har inte haft några större tankar om det 

såhär… ja, det känns luddigt. 

Informant C svarar: 

Men sen är det riktigt, man har inte fått en riktigt klar bild. Det dom har 

presenterat är att vi kommer göra grupparbete och individuella aktiviteter. Och 

vad som kommer hända sen under tiden om de kommer göra nya mätningar 

under tiden och sådant, det tycker inte jag att jag har fått någon information om. 

Det är lite luddigt fortfarande. Vad som kommer hända, ett halvår har de pratat 

om att det ska pågå, men jag tycker att det är lite halvluddigt vad som kommer 

ske under de här sex månaderna. 

Informant C har inte tidigare hört talas om begreppet intervention och vet inte om någon liknande 

insats på någon arbetsplats eller bland några bekanta, hon berättar under intervjun att hon anser sig 

fått en bra information men berättar också att hon anser att handlingsplanen är otydlig. Hon vet 

heller inte varför denna intervention skall genomföras i just hennes arbetsgrupp. Vi tror att när man 

ställs inför frågan ”har ni fått en bra information?” så refererar informanten i tanken till ”de var 

trevliga, de som höll i det” och därför svarar ja på den frågan, men när man ställer en följdfråga i 

form av ”hur skall interventionen se ut?”, något som vi anser bör ha framkommit under en bra 

information, visar det sig att informanten inte alls känner sig välinformerad. Halling, Karlsson, 

Leijding & Siggstedt (2002) skriver om sju råd för en lyckas hälsosatsning där råd nummer ett och tre 

talar om vikten av att tydliga mål med satsningen skall definieras samt att analysera hälsoläget innan 

starten för att ta reda på vilka behov som finns. Vi får intrycket av att denna intervention är av en 

annan karaktär, då arbetstagarna antingen inte blivit informerade om varför den skall genomföras 

eller så har informationen inte delgetts informanterna med ett språkbruk som alla förstår. Två av 
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informanterna känner inte att de vet vad målen är med interventionen, detta kan bero på att 

informationen inte var tillräckligt tydlig och att den lämnade utrymme för egna tolkningar och 

missförstånd.  

Trots att alla fem informanter har fått samma information är det tre som känner sig välinformerade 

och två som inte känner sig tillräckligt informerade. Detta kan kanske bero på informanternas känsla 

av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 1991). KASAMs tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet skapar tillsammans en hög eller låg känsla av sammanhang. Vi anser att i 

inledningsfasen av denna intervention krävs en hög begriplighet för att implementeringen skall få 

fäste hos de anställda. Med en låg begriplighet kan informationen kännas ostrukturerard.  Vidare så 

anser vi att de informanter som känner sig väl upplysta om interventionens gång troligtvis har en hög 

känsla av meningsfullhet. Meningsfullheten kan enligt Antonovsky (1991) fungera som 

motivationskomponent, och Hanson (2004) skriver att motivation skapas genom delaktighet.  

Om informanterna inte känner sig delaktiga i arbetsgruppens entusiasm för interventionen så kan 

meningsfullheten möjligen påverkas negativt och om informanterna har en låg känsla av 

meningsfullhet kan en intervention kännas betungande och ovälkommen samt leda till svårigheter 

att uppskatta interventionen och därigenom bidra till en negatv attityd gentemot den. Det kan även 

vara så att informant B och C upplever att deras arbetsuppgifter är förenliga med höga krav och låg 

kontroll vilket kan leda till stress och därigenom en ovilja att motta de positiva effekter som 

altervativt kan komma utan en intervention. Samtidigt som man vill ha en förändring har man svårt 

att helhjärtat ta den till sig då man är stressad. Stressen bildar en ond cirkel och man befinner sig i 

prekontemplationsstadiet (Prochaska & Norcross 2001).  
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4.2. VILKEN ATTITYD UPPVISAR INFORMANTEN GENTEMOT DEN KOMMANDE INTERVENTIONEN?  

4.2.1. Interventionen känns nödvändig 

Informant A, C, och E uttrycker att interventionen är en nödvändig satsning på personalens hälsa. 

Informant A tror att en intervention kan ge goda resultat för företaget: 

Friskvård och sånt överhuvudtaget det betalar igen sig i form av mindre 

sjukskrivningar. 

Informant E säger under intervjun: 

Hos oss medarbetare så blir det en positiv, man får ju positiva tankar om det. 

Så att det, ja det tror jag är väl investerade pengar. För det är vi som är 

maskinerna, vi måste orka vara igång. 

Jag tror hellre att den1 är viktig än oviktig. Jag är väldigt positiv, sen är det ju 

liksom, det är ju liksom oj, det förändrar hela världsbilden, det tror jag ju absolut 

inte. 

Vi tolkar informant E som ambivalent i sina åsikter om interventionens nödvändighet, 

hon anser att det är bra att ledningen gör en satsning men tror inte att den kommer 

göra någon stor skillnad. Man kan tänka sig att en intervention får en slags placeboeffekt 

på hälsan, informant E känner att ledningen bryr sig om sina anställda, men hon tror inte 

att den kommer att ge några större mätbara resultat.  

Enligt Boström (2003) arbetar många människor idag i en miljö som motverkar fysisk aktivitet vilken i 

sin tur kan leda till sjukskrivningar. Informant C berättar: 

Speciellt vi som har så stillasittande jobb och folk får problem med armar och 

ryggar och sitter vid datorer och så. Det tror jag är rejält nödvändigt. Att 

komma bort. 

Informant C tolkar vi har en klar bild av vilka resultat en intervention bör få, det handlar 

om lindring av fysisk smärta. Dock är informant C en av dem som känner att 

informationen om interventionens innehåll har varit bristfällig. Vi anser att det resultat 

 
1 interventionen, författarnas anm. 
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hon förväntar sig är inte förenligt med någon bakgrundinformation hon tillgodogjort sig 

utan det är mer en önskan från hennes sida. Dessa individuella tolkningar av 

nödvändighet och resultat anser vi är en direkt följd av kommunikationen mellan de som 

håller i interventionen och de som ska delta i interventionen. Avkodningen av 

informationen har blivit personlig och därför väldigt olika för olika individer. Detta leder 

till egna tolkningar av mål och syfte och vi tror att det i längden kan försvåra ett 

samarbete. Enligt Wenestam & Lendahls Rosendahl [red] (2005) utvecklas man i 

förenade handlingar med andra. Vi anser att detta kan bli svårt om man inte strävar mot 

samma mål. 

4.2.2. Interventionen känns inte nödvändig 

Informant D och B är osäkra på hur nödvändig en intervention är. När vi frågar informant D hur 

nödvändig hon anser en hälsointervention vara säger hon:  

Alltså det är jättesvårt att svara, för det är ju beroende på jättemycket. Alltså 

jag vet ju inte riktigt vad den kommer att leda till, men nödvändig… jag tror att 

min grupp, vi som har, får vara med i den är ändå ganska friska personer sådär.  

Och utvecklar med att berätta: 

Alltså, jag ser det här som en bonus. Det här är ju någonting som jag får, som 

blir kastat på mig helt plötsligt i mitt jobb som är en möjlighet för mig, där jag 

bara kan vinna, så, jag har ingenting att förlora, det kan jag ju inte ha i ett 

sådant här läge.  

Individ D uppger sig ha en positiv livsåskådning vilket präglar dennes inställning inför den 

kommande interventionen. Av de intervjuade är individen den som varit anställd kortats 

tid på arbetsplatsen och menar att det kan vara en bakomliggande faktor till dennes 

positiva attityd, då tidigare arbetsplatser inte gjort några liknande investeringar på 

personalens hälsa. Informant B anser inte att interventionen är väldigt nödvändig.  På en 

fråga om hon kan betygsätta nödvändigheten på en skala från ett till tio svarar 

informanten: 

I och med att jag gör det här som en intressant grej så, kanske fem då. 

Någonstans mitt emellan. 
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Dock berättar informanten att hon tycket att interventionen är en bra satsning av 

lednigen. Individ B uppger att denne är oklar över hur interventionen kommer att se ut. 

Dock har individen hört positiva utlåtanden om en tidigare gjord intervention på samma 

arbetsplats:  

Ja självklart. För det är mycket sjukskrivningar och sådär på hemliga företaget. 

Det är bra att det tar tag i det. 

Vi tolkar informant Bs uttalanden som att hon är ambivalent i sina åsikter om interventionen då hon 

dels anser att det är en bra satsning eftersom det är mycket sjukskrivningar på arbetsplatsen men 

dels också anser att den inte är nödvändigt utan deltar i interventionen då hon ser det som en 

intressant grej. Att hon dessutom är osäker på vad interventionen kommer att innehålla bidrar till 

ambivalensen. Dock har informant B satt upp ett personligt mål med interventionen, att åtgärda ett 

specifikt fysiskt problem.  Hon är också positivt inställd till att arbeta med en personlig coach. Vi 

anser att på sätt och vis verkar informant B inte räkna sig själv till den del av arbetsplatsen som kan 

behöva genomföra en intervention. Även Maslows (1943) behovshierarki kan appliceras för att 

beskriva individens val av prioriteringar. Kanske kan det vara så att individ B prioriterar tid för arbete 

före tid för ett deltagande i interventionen. Om individ B anser att hennes hälsa lättare kan 

underhållas utanför arbetet, och att hon har ett tidskrävande arbete, så kommer ett deltagande i 

interventionen bara genomföras om förutsättningarna finns från början. Vi tror att en vilja att skapa 

tid och förutsättningar kan hamna i skymundan av individ Bs vilja att utföra sitt arbete 

4.2.3. Informanten har en positiv inställning gentemot interventionen 

 Alla fem informanterna ser fram emot interventionen, dock av spridda anledningar.  Bland annat 

följande beskrivningar om attityderna i inledningsfasen av interventionen har framkommit genom 

intervjuerna: 

Informant A: 

Det känns jätteroligt. 

 Informant D: 

Förväntansfull, det är jag. Jag kanske är av en helt annan uppfattning när det är 

färdigt, det vet jag inte.  
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Informant C: 

Det är spännande att ha blivit utvald till att få vara med på det här. Intressant 

och kul måste jag säga.  

Alla fem informanter har dessutom redan satt upp ett personligt mål för interventionen, även om de 

är olika redo att sträva mot dessa. Hanson (2004) menar att i en intervention måste individen veta 

vilka vinster hon tillgodogöra sig genom att delta. Alla informanter uppger att de kommer delta i 

hälsointerventionen, och att de dessutom ser vinster och mål med densamma, vilket skulle kunna 

styrka Hansons (2004) ovan nämnda påstående. 

Informant D om sina personliga vinster på ett deltagande i interventionen: 

Jag vet att jag får på något sätt kanske, en bekräftelse på hur jag lever… jag 

tror framförallt att jag kommer komma igång med träningen lite mera än vad 

jag… det tror jag nog, att man blir lite peppad sådär, framförallt dels att vi får 

en coach som ska peppa oss och sen att vi gör i grupp, att man träffar varandra 

litegrann. 

Vi anser att informant D befinner sig i det femte stadiet i den transteoretiska modellen 

(Prochaska & Norcross 2001), det vill säga underhållstadiet. Detta eftersom informant D 

anser sig leva ett hälsosamt liv och vill ha ett kvitto på denna faktor snarare än påbörja 

ett nytt projekt. Dock ser hon fram emot att bli mer fysiskt aktiv, men vi upplever att 

detta är för att individen uppskattar fysisk aktivitet i olika former snarare än att anse sig 

vara i behov av ökad fysisk aktivitet 

Informant E om vad som kan bli hennes vinst på ett deltagande i interventionen: 

Att jag kommer att återuppta den träning som jag har tappat sista året… det 

ska liksom bli ett startskott för att komma tillbaka. 

Informant E uttrycker att denne är positiv till att få arbeta nära arbetsgruppen och har en 

förhoppning om att hälsointerventionen kan få både fysiskt och psykiskt positiva effekter.  

Det kan få många effekter, jag menar dels är det ju att man kan få, att man 

kan få någon eller några kanske på något sätt att börja röra sig mer än vad 

man gör liksom rent fysiskt, men det är ju inte bara fysiskt utan det är ju liksom 

mer hur man mår, och det kan ju vara mentalt 
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Detta uttalande tolkar vi som en förhoppning från informantens sida, det har inte framkommit att 

det finns en utarbetad handlingsplan för att detta ska kunna genomföras och inget uttalat mål som 

styrker uttalandet. Informantens målsättning är att interventionen skall kunna öka dennes fysiska 

aktivitet, vilket i sin tur ska leda till ökad koncentrationsförmåga och mer energi. Vi anser att 

informant E befinner sig i det tredje stadiet av sex, förberedelsestadiet, i den transteoretiska 

modellen (Prochaska & Norcross 2001) eftersom denne tidigare har varit fysiskt aktiv i hög grad och 

uttrycker en önskan om att återkomma till denna livsstil. Hon har tänkt igenom sina behov och är 

beredd att ta steget till handling men har inte hunnit göra så ännu. Med en hög känsla av 

medvetenhet (Antonovsky 1991) blir utmaningar värda engagemang och investering. 

Medvetenheten fungerar som motivationskomponent (ibid.) Vi upplever efter den genomförda 

intervjun att informant E har en hög känsla av medvetenhet. 

Informant A uppger att denne är positivt inställd till att arbeta med en personlig coach. Att få en 

handlingsplan utarbetat specifikt för informanten får denne att känna sig utvald. Till följd av detta 

anser vi att informant A befinner sig i förberedelsestadiet, vilket är det tredje stadiet av sex olika i 

den transteorietiska modellen (Prochaska & Norcross 2001). Detta stadium innebär att individen har 

för avsikt att genomföra en förändring inom den närmaste månaden. 

Alla fem informanter uttrycker en positiv inställning till att arbeta med en personlig coach. När det 

gäller gruppaktiviteter så är det positivt med delaktigheten i gruppen, men informant B och D 

uppvisar en viss oro över att behöva delta i aktiviteter som inte passar dem. 

Informant E anser att sammanhållningen i arbetsgruppen är god och berättar under intervjun: 

Det är ju liksom positivt i gruppen sen tror jag att det kan vara, det kan ju vara 

en grej, en sådan där teambuilding grej också. Att sammanhållningen för 

gruppen på något sätt… stärks. Gruppen tycker om att göra saker tillsammans. 

Informant B konstaterar att interventionen går ut mycket på gruppaktiviteter men poängterar vikten 

av att det sätts individuella mål och ett aktivt arbete mot dessa: 

 Men sedan måste ju var och en ha sina mål, så att man kan ha personliga mål. 

Det tycker jag ju är viktigt. Inte bara att vi ska gå på vattengympa och alla ska 

gympa liksom. 
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Informant D tycker om att umgås med gruppen och tycker det är en positiv del av interventionen 

men säger: 

Nämen det är väl bra, att få göra det i grupp, fast jag vill inte… är det något… 

jag kan inte… jag testar gärna men är det någonting jag känner att, nämen det 

här var inte riktigt min grej, så vill jag inte bli fast i det. Jag tror som sagt att 

jag är mera positiv, när jag säger bra stämning i gruppen så, jag tycker att det 

är bra stämning i gruppen. Sedan vet jag att det finns, att det har kommit upp 

en del kritik om det också… 

Enligt Hanson (2004) är det delaktigheten som skapar motivation och energi till att genomföra en 

intervention. Delaktighet mellan arbetstagarna skapar en känsla av att vara en meningsfull del av en 

totalitet, tillsammans utvecklas människor menar Wenestam & Lendahls Rosendahl (2005). 

Informant B och D uppger att de inte vill delta i något som de inte anser passar deras behov, detta 

tolkar vi som att de vill känna en hög kontroll över sin situation i hälsointerventionen. En hög känsla 

av kontroll är enligt Karasek och Theorell (1990) en viktig komponent för att skapa en god 

arbetsmiljö, tillsammans med stöd. 

4.2.4. Informantens intentionella attityd 

Hos informant B existerar det tvivel angående interventionens nödvändighet, vilket vi anser påverka 

informantens intentionella attityd. När hon under intervjun blir tillfrågad om hon kommer göra en 

hängiven satsning under interventionens gång svarar hon: 

Jaaa, det kommer jag ju att göra, bara jag tidsmässigt har… det är väl liksom 

tiden som, som det spelar på för mig. Hade jag haft hur mycket tid som helst så 

hade jag ju satsat 110 % 

 Wenestam och Lendahls Rosendahl (2005) menar att saker man lätt ställer upp på muntligt inte 

alltid är så lätt att fullfölja i det dagliga livet och arbetet. Denna reservation anser vi oss kunna utläsa 

av individ Bs uppgift om att hon blott i mån av tid skall göra en hängiven satsning. Vi anser att 

informant B är i kontemplationsstadiet, som är det andra stadiet av sex i den transteorietiska 

modellen (Prochaska & Norcross 2001) där individer är medvetna om att ett problem existerar och 

funderar på att göra en förändring, men har ännu inte bestämt sig. Vi anser att detta beskriver 

informant Bs situation då hon vill genomgå en förändring men känner en osäkerhet huruvida tiden 

kommer att räcka till detta.  
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Vi anser att informant D och E uppvisar en mycket stark intentionell attityd på grund utav att de 

uttrycker höga ambitioner om ett hängivet engagemang och deltagande. Känslan av att företaget gör 

en bra satsning för personalens hälsa uttrycks kraftigt. Informant D anser att denne är i ett läge där 

det bara finns vinster, inga förluster med att delta i en intervention och uttrycker känslan av att 

interventionen är en bonus utöver den ordinarie arbetsgången och företagshälsovården. 

Informant A och C tolkar vi ha en intentionell attityd där beredskapen till handling är hög, i enlighet 

med deras entusiasm till interventionen. Individ C befinner sig, enligt oss, i det tredje stadiet, 

förberedelsestadiet, i den transteoretiska modellen (Prochaska & Norcross 2001) på grund utav sin 

positiva inställning till ett förändringsarbete och sitt intresse av att delta.  

4.2.5. Informantens affektiva attityd 

Informant A, C och E har en positiv affektiv attityd, detta på grund utav att de uppger sig ha en 

väldigt positiv inställning till att delta i interventionen och anser den vara nödvändig. De är positivt 

inställda till att ledningen har beslutat om att inleda detta projekt. Individ D upplever interventionen i 

inledningsfasen som en möjlighet och är förväntansfull samt uttrycker en positiv inställning till att 

delta i interventionen varför vi anser henne ha en positiv affektiv attityd. Informant E har en 

förhoppning att interventionen skall kunna åtgärda stressrelaterade problem på arbetsplatsen. 

Informanten har därtill en förväntan om att en intervention dessutom kan stärka det sociala 

umgänget mellan arbetskollegorna. Även Hanson (2004) skriver att en aktivitet i arbetsgruppen kan 

göra att arbetstagarna blir mer personliga i relation till varandra 

Vi uppskattar individ Bs affektiva attityd som kluven då hon uppvisar ett intresse av att delta i 

hälsointerventionen men inte riktigt tror att den kommer ha några mätbara effekter. 

4.2.6. Informantens kognitiva attityd 

Informant A och D:s kunskap om en tidigare intervention, utförd på samma arbetsplats men med 

andra deltagarna, vilka var mycket positiva, tror vi påverkar deras kognitiva attityd. Informant B och 

D tror att chefen är initiativtagare till interventionen. Informant B och Cs kognitiva attityd grundar sig 

på en oklarhet av vad interventionen kommer att innehålla, vilket vi anser kan ha en negativ 

påverkan på den kognitiva attityden. Informant E uppger att denne vet varför interventionen inletts, 

detta anser vi reflekterar hennes kognitiva attityd. Informanten uppger också att det finns en viss 

avundsamhet bland de arbetstagare som inte blivit erbjudna att delta i denna intervention, vilket är 

positivt eftersom att det innebär att flertalet anställda är intresserade av att genomföra en 

intervention. 
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4.3. BAKOMLIGGANDE FAKTORER TILL INDIVIDENS ATTITYD 

4.3.1. Finns det något individen är särskilt nöjd med i upplägget av interventionen? 

Informant D ser särskilt fram emot gruppaktiviteterna där man får möjligheten att uppmuntra och 

stödja varandra inom arbetsgruppen. 

Informant E uppger sig vara positivt inställd till allt som skett hittills och berättar: 

Jag tycker det är en jättebra kombination, att man, att, att man gör en 

anpassning utifrån vad du eller jag behöver som personer, men samtidigt 

försöker man göra så mycket som möjligt tillsammans, det tycker jag bara är 

positivt. 

Informant D och E anser vi ha en hög känsla av meningsfullhet och ett stort 

engagemang. Detta anser vi speglar deras inställning till upplägget av interventionen. Vi 

tolkar det som att informanterna har valt en positiv synvinkel på interventionen och 

därför ser fram emot delmomenten. 

4.3.2 Finns det något individen är missnöjd med i upplägget av interventionen? 

Informant B och D uttrycker en viss oro över att bli tvungen att utföra aktiviteter med gruppen som 

informanten själv inte finner meningsfulla och hoppas att aktiviteterna kommer att bestå av saker 

inom dennes intresseramar. Informant B känner även, tillsammans med informant C att upplägget är 

något oklart. Detta kan vara en missvisande tolkning av informationen från deras sida, de avkodade 

informationen på ett sätt som fick dem att oroa sig över gruppaktiviteterna och känna tvekan kring 

upplägget. Med en tydligare information skulle en sådan misstolkning kunna undvikas. 

4.3.3. Informantens tankar kring chefens deltagande i interventionen 

Naidoo och Wills (2005), Luxemburgsdeklarationen för hälsofrämjande på arbetsplatser i den 

Europeiska Unionen (1997), Hanson (2004), Thelander (2003) Arneson (2005) samt Halling, Karlsson, 

Leijding och Siggstedt (2002) uttrycker att chefens deltagande och engagemang är viktigt för att en 

intervention skall bli framgångsrik, det är betydelsefullt att hela arbetsplatsen är involverad. Arneson 

(2005) skriver att attityden från chefen är viktig, denne måste anse att insatsen är angelägen. Under 

denna intervention är hela arbetsgruppen involverad, det vill säga arbetstagarna och chefen. 
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Informant E:  

Det är viktigt att, att så att säga chefen, att chefen är med på saker och ting. 

Det är ju jätteviktigt. 

Informant D:  

Jomen alltså, det är väl bra, det måste det ju vara. För jag menar om han är 

med så visar det ju att han tycker att det, att det är värt det och då genomsyrar 

det hela gruppen på något sätt. Så det tycker jag är bra. Hade man haft en chef 

som hade varit ganska negativ till sådana här grejer, så hade det ju inte… blivit 

samma sak. 

Medarbetarna i ett företag är mer mottagliga för chefens/ledarens handlande än dennes ord. Genom 

att stötta, uppmuntra och föregå med gott exempel kan en chef påverka sina medarbetare att satsa 

på sin livsstil och livskvalitet. (Halling, Karlsson, Leijding & Siggstedt 2002). Informant B och D tror att 

det är arbetsgruppens chef som är initiativtagare till den kommande interventionen. Vi tror att 

chefens deltagande gör arbetstagarna mer positiva, samt att utan dennes engagemang skulle 

interventionen inte få samma positiva reaktioner. Här anser vi att chefens viktiga roll visar sig för 

informant B, om chefen inte vore positivt inställd skulle möjligen informant B inte heller vara det. Då 

hon dessutom under intervjun uttrycker oklarhet över upplägget är det möjligen extra viktigt att 

chefen står bakom beslutet med engagemang. När chefen uttrycker glädje över att få delta i en 

intervention speglas detta troligtvis i resten av gruppen. Enligt Arneson (2005) är chefens roll 

avgörande för en eventuell framgång i ett hälsoarbete. 

Angående chefens deltagande i interventionen berättar informant B under intervjun:   

Jomen, vi ska göra det som en gruppaktivitet så det tycker jag känns som 

självklart då. 

Utan chefens engagemang kan det hälsofrämjande arbetet inte få fäste eller framgång. En 

förutsättning för ett stödjande ledarskap är enligt Hanson (2004) att ledaren inte har en arbetsgrupp 

på mer än 20 personer. I denna uppsats har vi talat med arbetstagare som arbetar i en grupp om ca 

15‐20 personer.  

 

 



4.4. Sammanfattning av resultat och analys 

I figurerna nedan visas en sammanfattning av resultaten från intervjuerna. Författarna till uppsatsen 

har valt att sammanfatta i sex huvudmoment; information av interventionen (figur 1), chefens roll 

och deltagande (figur 2), interventionens genomförande och målsättningar (figur 3), intentionell 

attityd (figur 4), kognitiv attityd (figur 5) samt affektiv attityd (figur 6). 

 

Figur 1 

 

Figur 2 
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Figur 3 

 

Figur 4 

 

Figur 5 
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Figur 6 
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5. Diskussion  
Implementeringen av hälsointerventionen hos det undersökta företaget har likheter med de riktlinjer 

som bland annat Halling, Karlsson, Leijding och Siggstedt (2002), Hansson (2004) samt Arneson 

(2005) rekommenderar för en lyckad hälsosatsning. Attityderna gentemot den kommande 

hälsointerventionen har varit övergripande positiva hos de intervjuade, vilket vi tror kan ha ett 

samband med att dessa riktlinjer har följts.  

 

Angående deltagande och utfall så kan vi endast spekulera då syftet med uppsatsen inte var att följa 

interventionen under dess genomförande till dess slut utan att undersöka attityden i inledningsfasen 

för att diskutera, med hjälp av tidigare forskning, hur den inledande attityden kan påverka resten av 

interventionen. Vår förmodan är att en tydlig information kombinerat med en personlig målsättning 

samt hjälp utav en personlig coach genererar i en framgångsrik intervention, och därmed i ett 

positivt utfall. Detta eftersom de flesta deltagarna i intervjuerna har visat en positiv inställning till att 

delta i interventionen och dessutom uppger att de kommer vara engagerade i interventionen vilket 

kan vara en grund till ett positivt utfall. De som har specifika målsättningar är de som troligtvis 

kommer att ha ett positivt utfall, de deltagare som har diffusa målsättningar eller en oklar bild av 

interventionen som helhet tror vi står under en större risk att tröttna eller tappa engagemang under 

interventionens gång. Som redovisas i bakgrunden är målsättning en bärande faktor för 

framgångsrika interventioner (Arneson 2005, Hanson 2004).  

5.1.  Metoddiskussion 

Genom att använda en halvstrukturerad intervju så har vi använt oss av öppna våra frågeställningar 

och inte försökt att leda intervjupersonerna att ge oss specifika svar. Vi har försökt att vara neutrala 

och genom intervjuerna undersöka attityder som ett neutralt koncept, inte benämna attityder som 

positiva eller negativa. Genom frågor som hur känns det såhär i inledningsfasen av interventionen? 

och finns det något som hade kunnats göras annorlunda såhär långt i interventionen? låter vi 

intervjudeltagarna brodera ut svaren och de får en möjlighet att berätta hur de känner, istället för att 

ge mer specifika frågor som endast kräver ett konkret ställningstagande. Fördelen med detta är alltså 

intervjudeltagarnas möjlighet att berätta utifrån sig själva om sin inställning och sina tankar kring 

hälsointerventionen utan att bli styrda av för snäva frågeställningar, vilket är viktigt eftersom 

attityder är, som tidigare redovisats, något mycket komplext och personligt. 

Nackdelen är att dessa öppna frågor kan ha lett till vissa prestationskrav, de intervjuade kan känna 

att vi förväntar oss en viss typ av svar och därför försöker de läsa av oss och anpassa svaren. Hade vi 
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å andra sidan varit väldigt specifika i våra frågeställningar är det möjligt att detta genererat i att 

intervjudeltagarna upplevt frågorna som enklare och upplevt en trygghet i att inte behöva utveckla 

sina svar eller lägga ner för mycket tid på att formulerar sig. Det faktum att vi spelade in intervjuerna 

har möjligtvis lett till en viss prestationskänsla hos de intervjuade. Dock har vi genom hela 

undersökningen varit medvetna om att vår närvaro troligtvis påverkar intervjudeltagarna, oavsett 

hur neutrala vi framställer oss.  

Detta kan dock vara en positiv faktor, om man istället hade genomfört en enkätundersökning hade 

informanterna inte fått samma möjlighet att brodera ut sina svar, och möjligheten att i vissa fall 

komma fram till sin åsikt genom samtal och diskussion med andra individer, i detta fall oss författare. 

Under intervjuerna kan vi utveckla våra frågor, försäkra oss om att informanterna förstår dem och ge 

dem feedback på deras deltagande, vilket enligt Hanson (2004) kan vara en motivationskomponent. 

Enligt Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (2001) måste den som förmedlar välja ett språk som mottagaren 

kan förstå, vilket blir en klar fördel med intervjuer istället för enkäter. Vidare menar Bakka, Fivelsdal 

& Lindkvist (2001) att det talade budskapet är lättare att förstå än det skrivna. Med hjälp av de öppna 

frågorna så försökte vi skapa en trygg och avslappnad miljö. Vårt upplägg var att inleda med enkla 

frågor som får konkreta svar samt att låta intervjudeltagarna själva välja tid och plats för intervjun. 

Så som Andersson (2000), Gadamer (2003) och Ödman (2007) skriver så existerar det inom 

hermeneutiken inte någon förutsättningslös tolkning, vilket vi genom hela arbetet varit medvetna 

om. Vi har redovisat resultaten så som intervjudeltagarna gav dem till oss, och därefter analyserat 

och tolkat hermeneutiskt med hjälp av bakgrunden i arbetet. Det är dock möjligt att det inte går att 

undvika att väva in egna åsikter, trots denna vetenskap så anser vi att vi har lyckats bra med en 

objektivt resultat‐ och analysframställning. Vi har åstadkommit detta genom att hela tiden vara 

medvetna om våra egna åsikter och antaganden och försökt särskilja dem från intervjudeltagarnas 

svar under tolkningsprocessen. 

Eftersom vi valde att träffa de vi skulle intervjua i ett så tidigt skede av hälsointerventionen, innan de 

kom igång och bara hade haft ett informationsmöte om interventionen samt anmält sitt deltagande 

går det inte att dra några egentliga slutsatser om deras kommande deltagande utan bara att 

spekulera i hur den nuvarande attityden kan påverka inledningsdeltagandet i interventionen.  Saker 

som människor lätt ställer upp på och erkänner muntligt är inte alltid så lätt att fullfölja i det dagliga 

livet och arbetet (Wenestam & Lendahls Rosendahl [red] 2005). Det finns inga garantier för att den 

nuvarande attityden är bestående, att undersöka om så är fallet har dock ej varit syftet med 
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uppsatsen, vi gjorde ett medvetet val att träffa individerna i detta skede på grund utav vår önskan att 

undersöka attityder inför en hälsointervention. 

5.2.  Resultat‐ & analysdiskussion 

Genom bakgrunden i denna uppsats och resultatet från våra intervjuer tolkar vi det som att en av de 

grundläggande beståndsdelarna i en gynnsam implementering av en intervention är chefens 

deltagande. De anställda bör ha både en yrkesmässig och social tillit till chefen samt möjlighet att 

påverka. (Thelander 2003). Genom intervjuerna  tolkar vi det som att chefen har ett pedagogiskt och 

personlig ledarskap, detta har troligtvis att göra med den relativt lilla arbetsgruppen och chefens 

entusiasm för gruppaktiviteter och teambuilding. Om chefen och de anställda har samma värderingar 

är detta en god förutsättning för ledarskapet eftersom de anställda bör ha både yrkesmässig och 

social tillit till ledaren samt en möjlighet att påverka. (Thelander 2003). 

De vi intervjuade befann sig i olika stadier i den transteoretiska modellen (Prochaska & Norcross 

2001), vissa hade inte bestämt sig för aktion medan andra var väldigt bestämda i intentionen om att 

genomföra en förändring. Vi anser, utifrån den transteoretiska modellen (ibid.), att de som inte var 

villiga att medverka på interventionen, och inte heller på intervjun kan ha befunnit sig i 

prekontemplationsstadiet och därmed inte varit redo för ett förändringsarbete. 

För att få en individ att känna sig trygg och bekväm inför en hälsointervention så kan andra faktorer 

än själva interventionen vara viktiga. Om en individ inte har uppfyllt sina grundläggande behov kan 

denne inte heller gå vidare, och då inte heller känna entusiasm inför en intervention (Maslow). 

Informant B är osäker på om denne har tid att delta i en intervention, detta kan bero på att 

informanten känner av en för stor arbetsbörda. De som väljer att avstå från ett deltagande i en 

hälsointervention kan ha många olika anledningar, till exempel kanske de inte har en ekonomisk 

trygghet, har motgångar på ett personligt plan eller helt enkelt anser att man bör separera hälsa från 

arbete, behoven som ligger före en intervention i behovshierarkin inte är uppfyllda och därför kan 

individerna inte gå vidare till ett deltagande.  

För lite delaktighet kan leda till att personalen på en arbetsplats får svårigheter att förstå beslut som 

någon annan har fattat. Hög egenkontroll kombinerat med höga krav och ett stort socialt stöd kan 

skapa en god arbetsmiljö. På denna arbetsplats är chefen delaktig i aktiviteter tillsammans med 

arbestagarna och detta är troligtvis ett av de tyngre skälen till den positiva attityden inför en 

intervention som de flesta informanterna hade. 
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Enligt Orth‐Gomér & Perski (1999) så krävs det att de anställda har en tro till att investeringarna 

faktiskt ger önskade effekter för att de ska acceptera ett krav på nya villkor på både individuella och 

strukturerade plan. Informanterna uppgav olika uppfattningar om behovet av en förändring och 

fördelarna med en intervention. Informant C var den enda individ som uttryckte en specifik fysisk 

vinst av interventionen, minskad värk i rygg och axlar. Naidoo & Wills (2005) skriver att sannolikheten 

för att en person ska bete sig på ett visst sätt ökar om beteendet följs av positiv förstärkning. De 

andra informanterna hade målsättningar enbart i form av ökad fysisk aktivitet. Målsättningarna gick 

dock inte hand i hand med tron på att interventionen verkligen kommer att få mätbara effekter. 

Enligt Naidoo & Wills (2005) styrs motivationen av hur åtråvärda de förstärkande faktorerna är.  

Enligt Arneson (2005) så bör målen i en intervention formuleras personligt och självständigt. Genom 

att arbeta i ett arenaperspektiv istället för ett individperspektiv så blir alla berörda av interventionen. 

(Arneson 2005). Informanterna har själva formulerat sina mål, vi tolkar det som att det dels beror på 

att den information de fått om interventionen inte innehöll tillräckligt specifika målsättningar. De har 

blivit informerade om att interventionen ska innehålla gruppaktiviteter, detta är en del av 

interventionen som möts med både entusiasm och viss oro. Vi tolkar det som att oron inte berör 

delaktigheten i gruppen utan risken att behöva delta i aktiviteter som inte ligger inom 

informanternas egna intresseramar. Genom delaktighet får människor möjlighet att skapa och 

producera i relation till andra och kan därigenom se sig själv som en del av en meningsfylld totalitet. 

Man utvecklas i förenade handlingar med andra. (Wenestam & Lendahls Rosendahl [red] 2005).  

Delaktigheten är de mänskliga villkor som måste uppfyllas för att en satsning på arbetsplatsen skall 

fungera. (Hanson 2004). Varje medarbetare måste vara redo att ta sitt ansvar för att ett 

hälsopromotivt arbete ska bli framgångsrikt. Delaktighet är inte helt oproblematisk att få fram hos 

medarbetare, den kan inte beodras fram. Delaktigheten kommer till stånd när det skapas 

gynnsamma förutsättningar för den. Ledarskap och kommunikation är två faktorer som är av vikt för 

att skapa delaktighet i en organisation. (ibid.)  I detta arbete anser vi att kommunikationen kring det 

hälsofrämjande arbetet har varit otydlig och lämnat mycket utrymme för egna tolkningar och 

missförstånd, detta kan leda till att interventionen inte får ett genomslag i hela arbetagruppen utan 

bara hos dem som tolkat informationen på ett sätt som är gynnsamt för dem själva. Delaktighet är 

dock inte samma sak som att alla ska bestämma, utan snarare att alla ska ha tillgång till information 

och ha möjlighet att kunna påverka genom att delge sina åsikter (Thelander 2003).  
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5.3. Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna fortsätta på temat attityder vid hälsointervention. Det skulle vara 

intressant med en undersökning som tog vid efter denna, en undersökning som under hela 

hälsointerventionens gång utförde kvalitativa intervjuer med fokus på att undersöka individens 

attityd. På detta sätt skulle attitydförändringar under interventionen kunna belysas, och det skulle 

även kunna undersökas om dessa var kopplade till någon specifik faktor i interventionens upplägg. En 

annan intressant aspekt i en sådan undersökning skulle vara att se om det finns gemensamma drag i 

hur attityderna förändras, kanske blir attityderna positivare i takt med att interventionen har sin 

gång, eller avtar kanske optimismen efter inledningsfasen? 
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BILAGA 1. Missivbrev 

      Gävle 2008‐04‐25 

Vi är två hälsopedagoger från högskolan i Gävle som skriver en vetenskaplig uppsats i ämnet 

pedagogik. Vi vill i uppsatsen undersöka attityder inför en hälsointervention. 

Detta behöver vi göra genom korta intervjuer, cirka 15 minuter. Vi kommer att banda 

intervjun för att lättare kunna behandla resultatet, men då uppsatsen är tryckt kommer 

inspelningen att raderas. Alla personuppgifter behandlas konfidentiellt. Ditt namn, eller ditt 

företagsnamn kommer inte att användas i den färdiga uppsatsen. Det är endast vi som är 

författarna som kommer att ha tillgång till det fullständiga intervjumaterialet. 

Dina uppgifter kommer inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke‐

vetenskapliga syften. 

Du som ställer upp kan ångra ditt deltagande fram till dess att uppsatsen har blivit tryckt, 

utan konsekvenser för dig. Uppsatsen trycks den 3/6 – 08. Uppsatsen kommer att publiceras 

i ett system för e‐publicering av uppsatser via Högskolan i Gävles bibliotek, vilket innebär att 

uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för alla högskolestudenter. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Stefan Helm    stefan.helm@gmail.com    0739‐****** 

Mikaela Fransson  mikaelafransson@hotmail.com  0707‐****** 

 

Handledare 

Johan Liljestrand, Vetenskaplig handledare 

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle 

‐‐‐‐‐‐‐@hig.se 

 



BILAGA 2. Intervjuguide 

Undersökningsfråga        Intervjufrågor 

• Inledande frågor, namn, yrke, tid 
på arbetsplatsen. 

 

  
Hur känns det såhär i inledningsfasen av 

interventionen?    

  På en skala från 0‐10, hur nödvändig tycker du denna 

hälsointervention är? 0 motsvarar inte alls och 10 

jätteviktig. 

 

Hur är din inställning till interventionen? På en skala 

från 0‐10. 

Vilken attityd visar individen gentemot 

den kommande interventionen?  

  

  

 

 

 

  Hur engagerad kommer du att vara på en skala från 0‐

10?  
 

Vad hade kunnats göra för att få dig mer positiv till 

interventionen?    

  Vad hade krävts för att du skulle delta i 

interventionen? 

Finns det något steg i inledningsfasen 

av interventionen som individen är 

missnöjd eller särskilt nöjd med? 

 

Anser du att något hade kunnats göras annorlunda 

såhär långt i interventionen? 
 

 
  Finns det något du ser särskilt fram emot eller är 

särskiljt nöjd med? 
 
 

 
 

 

  Har du varit med om en hälsointervention tidigare? 

Vad har du för erfarenhet från den i så fall? 
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Vilka bakomliggande faktorer finns till 

individens attityd? 
Vad har du för andra erfarenheter av 

hälsointerventioner? 

Tycker du ledningen gjort rätt som satsat på en 

hälsointervention? 

Vet du varför du och din avdelning blivit utvald att 

delta i interventionen? 



B

 

ILAGA 3.  Intresseanmälan 

Ja, jag är intresserad av att medverka på en kort intervju. 

Nej tack, jag är inte intresserad. 

 

Jag heter:__________________________________________________________________ 

 

E‐post/telefon:______________________________________________________________ 
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